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1. Política de Privacidade de Dados Online
A Dattos, preocupada com a segurança e a privacidade das pessoas que buscam
informações neste site, desenvolveu esta Política de Privacidade de Dados Online (PPDO)
para esclarecer aos seus visitantes que na Dattos é política: respeitar, zelar, tratar e
garantir que os dados coletados neste dispositivo sejam tratados de maneira adequada em
todas as suas esferas.

Esta política busca apresentar aos seus visitantes a maneira como a Dattos coleta
informações comportamentais de seus visitantes, no que tange desde a coleta, uso,
armazenamento e proteção dessas informações.

A coleta de informações neste website é realizada através do uso de recursos tecnológicos
nomeados de cookies e formulários. Estes recursos são necessários para que a Dattos
mantenha uma experiência simplificada e contínua a seus visitantes, compreendendo
comportamentos dentro do site e simplificando processos que, se não coletados,
prejudicam sua experiência, além de formulários que são obtidos mediante seu
preenchimento e aceite dos termos propostos de contato e vínculos com a Dattos.

2. Definições
Cookies: Os cookies possuem várias funções, entre as quais incluem a recolha de
informações sobre as preferências do usuário, facilitando a experiência de navegação no
site, tornando-o mais útil e personalizando seu conteúdo.

Formulários: São modelos de “documentos” existentes para que o usuário preencha e
envie dados e informações, permitindo sua identificação para envio de mais informações
relacionados a um produto ou material que julgou interessante.

3. Política de cookies da Dattos
Os cookies utilizados neste website possuem o objetivo de melhorar a experiência do
usuário durante sua navegação, simplificando e facilitando sua permanência.

O visitante poderá desativar o uso de cookies ajustando as configurações em seu
navegador (consulte a ajuda do navegador para mais informações). Tenha ciência que a
desativação de cookies poderá afetar as funcionalidades deste e de muitos outros sites.
O site da Dattos utiliza dados relacionados a:

Cookies de terceiros: São cookies fornecidas por terceiros confiáveis como o Google
(Analytics, Youtube e Ads) , Facebook (IG e FB), Microsoft (Bing) e Linkedin. Utilizados para
garantir que o visitante receba uma experiência consistente enquanto estiver no site.
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3.1. Os principais Cookies capturados no site são:

Nome Vaor Domínio Duração Taanh Prioridade

DV 8x6f_WX6GMEekFjbmuSQit44HKFl0Bc www.google.com < 24h 33 Média

CookieLawInf
oConsent

eyJuZWNlc3NhcnkiOnRydWUsIm5vbi1uZ
WNlc3NhcnkiOnRydWV9

dattos.com.br 1 ano 72 Média

_gat_neurole
ad

1 dattos.com.br < 24h 15 Média

_ga GA1.1.1734919289.1636487766 dattos.com.br 2 anos 30 Média

_gid GA1.1.1930108385.1636487766 dattos.com.br 1 dia 31 Média

viewed_cooki
e_policy

yes dattos.com.br 1 ano 23 Média

cookielawinfo
-checkbox-ne
cessary

yes dattos.com.br 1 ano 35 Média

cookielawinfo
-checkbox-no
n-necessary

yes dattos.com.br 1 ano 39 Média

s_tslv 1636486756871 .linkedin.com < 6 meses 19 Média

s_tp 28075 .linkedin.com Seção 9 Média

s_cc VERDADEIRO .linkedin.com Seção 8 Média

gpv_pn br.linkedin.com%2Flegal%2Fl%2Fcookie-t
able

.linkedin.com < 6 meses 48 Média

_ga GA1.2.2143604707.1636486754 .linkedin.com 2 abis 30 Média

AnalyticsSync
History

AQLzP4hidf-SuQAAAX0ErcAJlvYfoJCLotL
UQMd1eQonwxJEJ5P73qipR950zkGApt2
pRU1eyb3-KWnMs3mVyg

.linkedin.com 1 mês 106 Média

lidc "b=OGST08:s=O:r=O:a=O:p=O:g=2170:u
=1:x=1:i=1636461035:t=1636547435:v=2:
sig=AQFW3ofJKu7-FAHk5dAYHni8-gwOZ
zr4"

.linkedin.com 1 dia 112 Média

AMCV_14215
E3D5995C57
C0A495C55
%40AdobeOr
g

-637568504%7CMCIDTS%7C18941%7C
MCMID%7C322265131883382074034179
45456763105294%7CMCAAMLH-163709
1554%7C4%7CMCAAMB-1637091554%7
C6G1ynYcLPuiQxYZrsz_pkqfLG9yMXBpb
2zX5dvJdYQJzPXImdj0y%7CMCOPTOUT
-1636493954s%7CNONE%7CvVersion%7
C5.1.1

.linkedin.com 6 meses 265 Média

li_sugr 2ef1f663-8ac3-46db-84aa-3835929b0595 .linkedin.com 3 meses 43 Média

s_ips 810 .linkedin.com Seção 8 Média
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bcookie "v=2&afd10f78-4e73-4bfa-80fa-8460ff3def
da"

.linkedin.com 2 anos 49 Média

lang v=2&lang=pt-br .linkedin.com Seção 18 Média

UserMatchHis
tory

AQIm-ISxqLOqNQAAAX0ErcAJIkAhil1VRi
Syh39XA5DrTzDFLum-C9NvKfO8ZAasnQ
_7kPpT5QAuvw

.linkedin.com 1 mês 94 Média

_gid GA1.2.1180781593.1636486754 .linkedin.com 1 dia 31 Média

s_pltp br.linkedin.com%2Flegal%2Fl%2Fcookie-t
able

.linkedin.com Seção 48 Média

s_plt 1.27 .linkedin.com Seção 9 Média

s_ppv br.linkedin.com%2Flegal%2Fl%2Fcookie-t
able%2C100%2C3%2C28075%2C34%2C
34

.linkedin.com Seção 75 Média

AMCVS_142
15E3D5995C
57C0A495C5
5%40AdobeO
rg

1 .linkedin.com Seção 42 Média

SAPISID DrolGAQMZA_sx55J/AAns_6HiM-QgInLkI .google.com.br 2 anos 41 Alta

SSID AwSKhPg-TfjiSPkYo .google.com.br 2 anos 21 Alta

__Secure-1P
APISID

DrolGAQMZA_sx55J/AAns_6HiM-QgInLkI .google.com.br 2 anos 51 Alta

HSID ABXuwDTQHXoPt5jo1 .google.com.br 2 anos 21 Alta

__Secure-3P
SID

DggjUN3Mt7jWQtAE2kQKwQ5XVVq0SlQ
SmUeO0fIBkhnVH0ZpRIRsAD18TVU9p5k
56dVkwg.

.google.com.br 2 anos 85 Alta

__Secure-1P
SID

DggjUN3Mt7jWQtAE2kQKwQ5XVVq0SlQ
SmUeO0fIBkhnVH0Zpa_W2AKgaFyj93Ev
a4MqVCw.

.google.com.br 2 anos 85 Alta

SID DggjUN3Mt7jWQtAE2kQKwQ5XVVq0SlQ
SmUeO0fIBkhnVH0Zpnki5txryuHE_3SNDl
hy38Q.

.google.com.br 2 anos 74 Alta

NID 511=MrUj1Wyk2ElFEmcUplT4rihXtbXclAJ
ssIM_Ieq5_aCY6433XkL8bwa78_oBjCB4
wDZBdsa4RtffukBOxju98wIYmsEY8C96k
ezXAoBMsXn5BzFddciFA0t3v4acjD-pNtF
u7B1hbPyAkWrbCKPfOHoFPQQNmCk5L
FbFK7eHINo

.google.com.br > 6 meses 178 Média

APISID OD49feBBz9u67J3P/AWqZSIZfAljw6Xnfp .google.com.br 2 anos 40 Alta

__Secure-3P
APISID

DrolGAQMZA_sx55J/AAns_6HiM-QgInLkI .google.com.br 2 anos 51 Alta

SID DggjUN3Mt7jWQtAE2kQKwQ5XVVq0SlQ
SmUeO0fIBkhnVH0Zpnki5txryuHE_3SNDl
hy38Q.

.google.com 2 anos 74 Alta
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SIDCC AJi4QfG7n6o678J4FLsEEPvplNTRYC0_n
VTmArxSbtiIlqI8OrVxASbaMYpH0fpCMCb
Um2IO3A

.google.com 1 ano 79 Alta

__Secure-1P
APISID

DrolGAQMZA_sx55J/AAns_6HiM-QgInLkI .google.com 2 anos 51 Alta

NID 511=DX1wrPevQxrZlEESVlJGtJsDRsdrpT
3g-IPs-Do8HhraDm_CScL5nkTy6dgjnm_g
OnVEcV3Bbn5IdyYmT1kGIbS3uzD6gLxJ
uplHbn6DUDCWSe1s-xsyuZsR8PrwXnrY
cmyvUd82zsoV6mIfXiCbDkQv67fFvDlPap
aX_xIIYG1NkrH4NwRgKSmQCG25DEpwj
sVkeumYA68mPueyRgr6-AcGWvY1JUO0
0r0wNN1XdzQP0Jna91V7KYCtSJXA2R4
8GRMVetU-wxwQ

.google.com > 6 meses 275 Média

APISID OD49feBBz9u67J3P/AWqZSIZfAljw6Xnfp .google.com 2 anos 40 Alta

SSID A7AZ3_T_8ADoC1J67 .google.com 2 anos 21 Alta

HSID AthCQ3xI8W_eN76Vq .google.com 2 anos 21 Alta

__Secure-3P
SID

DggjUN3Mt7jWQtAE2kQKwQ5XVVq0SlQ
SmUeO0fIBkhnVH0ZpRIRsAD18TVU9p5k
56dVkwg.

.google.com 2 anos 85 Alta

__Secure-3P
APISID

DrolGAQMZA_sx55J/AAns_6HiM-QgInLkI .google.com 2 anos 51 Alta

SAPISID DrolGAQMZA_sx55J/AAns_6HiM-QgInLkI .google.com 2 anos 41 Alta

__Secure-3P
SIDCC

AJi4QfF4_bliGPAakOuoBmcdjb2F_OiMZb
ngbZNFezeNwZM763IRNy0LxPSFNoUqA
pcfHDHgpIE

.google.com 1 ano 91 Alta

1P_JAR 2021-11-09-20 .google.com 1 mês 19 Média

__Secure-1P
SID

DggjUN3Mt7jWQtAE2kQKwQ5XVVq0SlQ
SmUeO0fIBkhnVH0Zpa_W2AKgaFyj93Ev
a4MqVCw.

.google.com 2 anos 85 Alta

datr kc6KYUlpZ7BzmgUgiWYGzjWn .facebook.com 2 anos 28 Média

fr 0mlraH910jJFyC0M5..Bhimnp.10.AAA.0.0.
Bhis8Y.AWXIOkYl4hs

.facebook.com < 3 meses 57 Média

wd 1911x809 .facebook.com 1 semana 10 Média

_fbp fb.1.1636486925774.2060964187 .facebook.com < 3 meses 33 Média

usida eyJ2ZXIiOjEsImlkIjoiQXIyYmxlNTFqYXllN
XEiLCJ0aW1lIjoxNjM2NDg2OTI1fQ%3D%
3D

.facebook.com Seção 77 Média

DSID AAO-7r6ueOiVRklKa3QWmGc3-Xrgfm_pl
zc48_Km0Ip1_83sh7l0DVRHGK98KsP1z
T4YDSnYv5-sXa03p5_hMGjGGvAOCk1H
rBfH103LVXX-YJIe_jIL4E4

.doubleclick.net 13 dias 123 Média

IDE AHWqTUnoKN7ETtSUjSdOUawFKlXHBZ
GBvAjsNdi-oeVOHN-vfbtqNt1w51LdLs0or
1k

.doubleclick.net 2 anos 70 Média
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_uetsid 12884a40419711ec8bd7b974bb991041 .dattos.com.br 1 dia 39 Média

_rd_wa_id.c0
ca

7c7156b1-8edc-5f80-a19a-0a59231466e3
.1636487766.1.1636489433.1636487766.f
6a41adf-e8e9-5987-b6dc-732f6697adc7

.dattos.com.br 2 anos 122 Média

elementor_spl
it_test_client_
id

86b8c1174-c888360a-fb8f-4adf-8ea8-b696
d80789ac

.dattos.com.br 1 ano 76 Média

_gat_gtag_U
A_111701048
_1

1 .dattos.com.br < 24h 25 Média

_gat_UA-1117
01048-1

1 .dattos.com.br < 24h 20 Média

__trf.src encoded_eyJmaXJzdF9zZXNzaW9uIjp7In
ZhbHVlIjoiKG5vbmUpIiwiZXh0cmFfcGFyY
W1zIjp7fX0sImN1cnJlbnRfc2Vzc2lvbiI6ey
J2YWx1ZSI6Iihub25lKSIsImV4dHJhX3Bh
cmFtcyI6e319LCJjcmVhdGVkX2F0IjoxNj
M2NDg5NDI3NTA2fQ==

.dattos.com.br 1 ano 201 Média

_gid GA1.3.1930108385.1636487766 .dattos.com.br 1 dia 31 Média

_uetvid 1288d070419711ecb0aeab32f8e0aeb2 .dattos.com.br < 1 mês 39 Média

_ga GA1.3.1734919289.1636487766 .dattos.com.br 2 anos 30 Média

rdtrk %7B%22id%22%3A%2217b9727e-1b60-4
631-bab9-e6f1e05fc7db%22%7D

.dattos.com.br 1 ano 64 Média

_rd_wa_ses.c
0ca

* .dattos.com.br < 24h 16 Média

_fbp fb.2.1636487766775.507547733 .dattos.com.br > 3 meses 32 Média

_ga_XRE8ZQ
06R8

GS1.1.1636487764.1.1.1636489426.0 .dattos.com.br 1 ano 47 Média

_ga_3TC5H2
7CFW

GS1.1.1636487764.1.1.1636489426.0 .dattos.com.br 1 ano 47 Média

_rd_wa_first_
session.c0ca

.dattos.com.br > 24h 25 Média

_gcl_au 1.1.2108834684.1636487765 .dattos.com.br > 3 meses 32 Média

MUID 04A23EA762766A5513A12E4D63A36B58 .bing.com < 3 meses 36 Alta

MR 0 .bat.bing.com 1 semana 3 Média

lang v=2&lang=en-us .ads.linkedin.com Seção 18 Média
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4. Política de formulários
Por todo o site são disponibilizados formulários para que os visitantes possam
preenchê-los compartilhando com a Dattos os seus dados para contato e autorizando que
sejam armazenados em nossa base de dados para contato futuro.

Neste formulário são solicitadas diversas informações sobre o usuário. Essas informações
são utilizadas com o único propósito de identificar o usuário que se interessou pelos
nossos serviços, que compartilhou seus dados pessoais e que concordou em receber este
contato. Entre as solicitações, é possível encontrar campos coletores de dados para
identificação pessoal, canais de contato, validação do perfil e estudo de mercado.

Os requeridos são para que a Dattos possa fornecer um atendimento personalizado e
melhore a sua interação, respeitando os usuários quanto aos meios disponibilizados para
contato, e-mail e telefone.

A gestão dos dados dos titulares é realizada de maneira simplificada:

Atualização dos dados: Caso o usuário deseje que seus dados sejam atualizados deverá
preencher novamente o formulário do site utilizando o mesmo e-mail anterior, onde seus
dados serão substituídos.

Exclusão dos dados: Caso o usuário deseje não receber mais nossos e-mails ou ligações
deverá solicitar a exclusão de seus dados através do e-mail: dpo@dattos.com.br

Os dados fornecidos à Dattos são utilizados apenas internamente, isto é, a Dattos não
compartilha os dados fornecidos com terceiros, os seus dados são armazenados e
processados na infraestrutura de nossos fornecedores de serviços como a RD Station.
Observe que se os nossos cookies foram desativados ou excluídos, nem todas as funções
do site podem ser usadas normalmente. Por exemplo, você pode não conseguir acessar
certas áreas de nosso site ou pode não receber informações personalizadas ao visitar o
site.

Maiores informações ou dúvidas
DPO: dpo@dattos.com.br
Atendimento: comunicacao@dattos.com.br
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